
P R O T O K Ó Ł   Nr XXVIII/17 

z sesji Rady Gminy Brzeziny  
 
 odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  
ul. 1000-lecia 10. 
 
Sesję rozpoczęto o godz. 900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.  
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Danuta Waliszewska 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny 
2. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta Gminy Brzeziny 
3. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy Brzeziny 
4. Marian Kasperski - Sekretarz Gminy Brzeziny 
5. Piotr Wolarz – Prezes ZOK Spółka zo. o. Brzeziny 
6. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności 
7. Zaproszeni goście według załączonej listy obecności 
 
 
P O R Z Ą D E K    O B R A D 
 
1. Otwarcie sesji 
a/ stwierdzenie kworum 
2. Wybór sekretarza sesji. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres 
międzysesyjny. 
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w 
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeziny 
 
1) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania finansowego za 2016 rok. 
 
2) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2016 rok. 
 
3) Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Brzeziny 
 
4) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o 
stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 
 
5) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 
 
6) Zapoznanie się ze stanowiskami pozostałych komisji działających przy Radzie Gminy 
Brzeziny o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Gminy, Informacji o stanie mienia komunalnego  
i objaśnieniach 
 



  

7) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2016 rok. 
 
8) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 
 
9) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy Brzeziny 
 
10) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny za 2016 rok 
 
11) Dyskusja. 
 
12) Poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 
  
13) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeziny. 
 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
-  zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2026, 
- zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
- wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych położonych w 
miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej, 
- użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie 
komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku, 
- określenia zasad wyznaczania  składu zasad działania Komitetu Rewitalizacji w 
Gminie Brzeziny, 
- zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny 
na lata 2015 -2022 za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r., 
- zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Aleksandria, 
- zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Brzeziny, 
- zatwierdzenia Sołeckiej   Strategii Rozwoju wsi Ostrów Kaliski, 
- zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wrząca, 
- zmieniająca uchwałę nr XXVI/202/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 
roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2017 roku, 
- wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Brzeziny, 
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – etap II”, 
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. 
„Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na 
terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 



  

- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
8. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 
9. Odpowiedzi na interpelacje . 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zakończenie obrad.   
                       
Ad.1. 
 
Otwarcia XXVIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał 
przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, skarbnika 
gminy, sekretarza oraz przybyłych gości. 
Przedstawił porządek obrad i zapytał o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku 
obrad. 
 
Do porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad został przyjęty 14 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ustawowy stan Rady Gminy – 15,  
w obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2. 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radną Marzenę Szmaj. 
Zaproponowana radna została wybrana sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Protokół nr XXVII/17 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 08.05.2017 r. został przyjęty  
14 głosami za. 
Przewodniczący Rady dodał, że protokół nr XXVII/17 z sesji Rady Gminy Brzeziny został 
wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy Brzeziny. 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Przewodnicząca Komisji Sylwia 
Lazarek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
przeczytała Przewodnicząca Komisji Anna Mituła. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 



  

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
przeczytał Przewodniczący Komisji Krzysztof Żychliński. Sprawozdanie stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu.   
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał 
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie sprawozdania z działalności 
międzysesyjnej poszczególnych Komisji działających przy Radzie Gminy. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte 14 
głosami za. 
 
Ad. 5  
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  
  
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował: 

 W dniu 21.06.2017 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu podpisano 
umowę na realizację operacji typu” Gospodarka wodno -ściekowa”,  w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Tytuł operacji: „Poprawa stanu 
gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Pieczyska”. Dodał, że suma kosztów operacji wynosi 1.067.170,11 zł. 

 Wchodzimy w projekt w ramach Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko – 
Ostrowskiej. Działanie pn. „Wspieranie aktywności zawodowej poprzez 
działania prozdrowotne”. W ramach działania zaplanowane zostały do 
realizacji programy zdrowotne – projekty. Zakres profilaktyki zdrowotnej 
będzie służyć wspieraniu aktywności zawodowej, podniesieniu poziomu 
zdrowia i zmniejszeniu nierówności społecznej. Przewidywany 3 -letni koszt 
realizacji wynosi 2.126.880,00 zł z czego 85% dofinansowania UE – tj. 
1.807.848,00 zł, 10 % z budżetu państwa tj. 212.688,00 zł, natomiast 5% 
wkładu własnego tj. 106.344,00 zł. Potencjalnym beneficjentem  jest Miasto 
Ostrów Wielkopolski. Celem jest zwiększenie w okresie trzech lat wykrywania 
chorób nowotworowych skóry wśród aktywnych zawodowo mieszkańców 
Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, oraz wykrywania zakażeń WZW B wraz 
ze szczepieniem przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, którym 
potencjalnym beneficjentem jest Miasto Kalisz. Przewidywany 3-letni koszt 
realizacji wynosi 2.472.000,00 zł, w tym: 85% dofinansowanie UE tj. 
2.101.200,00 zł, 10% dofinansowanie z Budżetu Państwa  tj. 247.200, 00 zł, 
natomiast %% wkładu własnego tj. 123.600,00 zł. Profilaktyka ma na celu 
zwiększenie wykrywalności zmian skórnych, zwiększenie poprzez edukację 
świadomości zdrowotnej w zakresie wirusowego zapalenia wątroby typu B i C 
zwiększenie świadomości i wiedzy uczestników programu na temat potrzeby 
prowadzenia badań profilaktycznych w kierunku wykrywalności nowotworów 
skóry, oraz nabycie przez mieszkańców AKO umiejętności samobadania 
skóry. Poinformował, że grupą docelową w części edukacyjno – informacyjnej 
stanowią aktywni zawodowo mieszkańcy Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej 
w grupie wiekowej 25 – 60 lat, natomiast działania diagnostyczne wraz z 
wizytą u lekarza dermatologa będą skierowane  do osób 45 -49 lat. Dodał, że 
rocznie planuje się przebadać 4.590 osób z obszaru AKO. 



  

 Realizujemy projekty oświetleniowe. W trakcie jest projekt założenia lamp  we 
wsi Jagodziniec. Został przedłużony wykonawcy termin montowania lamp 
przy ul. Klonowej w Brzezinach. Dodał, że została wykonana dokumentacja 
projektowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczalec. Poinformował, 
że Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe weszła w europejski projekt 
wymiany lamp. Z projektu zostały wymienione lampy w miejscowościach: 
Kolonia Przystania – 3 szt., Świerczyna – 4 szt., Moczalec – 4 szt., w 
Dzięciołach 5 szt. 

 Zakończono podstawowe prace remontowe na drogach gminnych tj. równanie, 
uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej.  

 Trwają prace porządkowe przy drogach gminnych, powiatowych i 
wojewódzkich. 

 W trakcie przygotowania dokumentacja projektowa na drogę gminną w 
miejscowości Piegonisko Wieś.  

 Nie otrzymano dofinansowania ze środków europejskich na budowę 
oczyszczalni ścieków. Dodał, że na 60 pkt w ocenie merytorycznej 
otrzymaliśmy 48 pkt. Program był skierowany na budowę kanalizacji a 
oczyszczalnia ścieków mogła być realizowana w ramach budowy kanalizacji  

Piotr Wolarz Prezes ZOK sp. zo. o. Brzeziny poinformował, że merytorycznie zostały 
spełnione warunki ale zabrakło 100 metrowego odcinka kanalizacji, który warunkował 
otrzymanie niezbędnej ilości punktów przy ocenie merytorycznej ekspertów Urzędu 
Marszałkowskiego. 

 Projekt termomodernizacyjny trzech budynków: urzędu gminy, gimnazjum i 
ośrodka zdrowia jest w realizacji. Jest to projekt partnerski z powiatem i  
pięcioma gminami powiatu kaliskiego. 

 W dniu 31 maja 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa z Wicemarszałkiem 
Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim na dofinansowanie 
zadania pod nazwą: „Przebudowa istniejących domków letniskowych 
poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Brzeziny”. Łączna 
wartość projektu złożonego przez samorząd gminy Brzeziny wynosi 
206.943,16 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 131.677 zł tj. 63,63% kosztów 
kwalifikowanych projektu. Pozostałe środki na sfinansowanie przebudowy 
domków pochodzą z budżetu gminy Brzeziny. Przebudowa w części 
sfinansowanej z PROW, będzie realizowana w ramach środków Lokalnej 
Grupy Działania, Stowarzyszenie Długosz Królewski. W ramach przebudowy 
dwóch domków letniskowych o łącznej powierzchni zabudowy 113,60 m2 
zostaną wykonane prace modernizacyjne, polegające na wykonaniu 
docieplenia ścian budynków, piwnic i dachów, wymianie wszystkich instalacji 
sanitarnych i elektrycznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie 
schodów, pomostów i balustrad, zadaszeń, wykonaniu zewnętrznej instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz klimatyzacji. Wszystkie te prace będą 
wykonane do końca 2017 roku, zgodnie z podpisaną umową. 

 W dniu 20.04.2017 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na usługi 
związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Brzeziny. Otwarcie 
ofert nastąpiło w dniu 29.05.2017 roku. W przedmiotowym przetargu została 
złożona jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka 
Akcyjna., ul Bażancia 1A, 62-800 Kalisz. Okres obowiązania zamówienia 
wynosi 4 lata (od 01.07.2017 r. do 30.06.2021 r.)  za kwotę 1.935.200,16 zł. 



  

Od stycznia 2018 roku ceny za odbiór odpadów komunalnych muszą wzrosnąć 
ok. 1 zł od osoby w związku ze zmianą wysokości opłaty na rzecz PUK  za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy. 

 W dniu 22 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko 
Ostrowskiej, na którym zostało udzielone absolutorium Zarządowi 
Stowarzyszenia AKO na wniosek Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarządu jest 
Grzegorz Sapiński – Prezydent Miasta Kalisza, natomiast Wiceprezesem jest 
Beata Klimek – Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

 W dniu 8 czerwca b.r. w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w 
Opatówku odbyło się spotkanie sołtysów - XX lecie Stowarzyszenia Sołtysów 
powiatu kaliskiego.  Z terenu gminy Brzeziny uczestniczyli sołtysi wsi: 
Aleksandria - Piotr Zaleśny, Czempisz - Grażyna Misiak, Brzeziny - Andrzej 
Hewiński, Jagodziniec - Arkadiusz Kuświk, Moczalec - Marek Kurcbach, 
Jamnice - Jolanta Szyncel, Ostrów Kaliski - Renata Doruch, Pieczyska - 
Sylwester Adamus, Przystajnia - Henryk Maciuszczak, Przystajnia Kolonia - 
Irena Szczepaniak, Sobiesęki - Jan Michalski, Wrząca - Grzegorz Biernacik i 
Zajączek - Halina Jasińska. Z Okazji 20 - lecia  Zarząd Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego wyróżnił sołtysa wsi Brzezin, 
członka Rady Powiatowej Sołtysów Powiatu Kaliskiego, za wzorową 
współpracę i zaangażowanie w rozwoju społeczności wiejskiej. Wśród 
sołtysów z powiatu kaliskiego wyróżnienie i podziękowanie za wieloletnie 
pełnienie funkcji sołtysa otrzymali: sołtys wsi Sobiesęki - Jan Michalski, który 
pełni funkcję od 1977 r., oraz sołtys wsi Jagodziniec - Arkadiusz Kuświk, 
który pełni funkcję od 1991 r. 

 Firmy produkcyjno – handlowe chcą się rozwijać na terenie Brzezin. Jedną z 
firm jest firma handlowa Dino, która zwróciła się do Urzędu Gminy o  
niezbędne informacje odnośnie terenu, planu zagospodarowania chcąc 
wybudować Market z wjazdem od ul. Zielonej w Brzezinach. Następną firmą 
jest firma produkująca meble. Właściciele firmy chcieli zakupić grunty w 
Ostrowie Kaliskim od Skarbu Państwa, którego właścicielem byli wcześniej 
mieszkańcy Ostrowa Kaliskiego – Państwo Doruchowie, jednak weszła ustawa 
zmieniająca warunki sprzedaży gruntu. 

 Firma HFC Systems sp.zo.o  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, reprezentowanej 
przez Maciej Głowacza działającego w imieniu i na rzecz INEA Spółka 
akcyjna z siedzibą w Poznaniu wystąpiła o zezwolenie za zajęcie pasa 
drogowego, prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie urządzenia w 
pasie drogowym: przyłącza telekomunikacyjnego o nazwie zadania 
inwestycyjnego „Budowa telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego 
do Budynku Urzędu Gminy”.  

 W dniu 25 czerwca b.r. nad kąpieliskiem w Brzezinach odbył się XI Festyn 
Parafialno - Rodzinny połączony z Estradą Folkloru Ziemi Kaliskiej.  Pod 
patronatem Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego połączono 
Festyn Rodzinno-Parafialny z Estradą Folkloru Ziemi Kaliskiej. 
Organizatorem Festynu Parafialno - Rodzinnego był ks. kanonik Robert 
Wardęcki - Proboszcz Parafii w Brzezinach wspólnie z Radą Parafialną, a w 
części Estrady Folkloru Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach wraz z 
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu . 

 W dniu 18 czerwca w Zajączkach odbyły się Zawody Sportowo – Pożarnicze. 
Organizatorami zawodów byli Zarząd Oddziału ZOSP RP w Brzezinach, Wójt 
Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki oraz Zarząd OSP Zajączki, 
reprezentowany przez Prezesa Zarządu dh Mariana Dulibę i Naczelnika 
Roberta Trzęsowskiego. W rywalizacji wzięło udział w sumie 21 drużyn 



  

pożarniczych, reprezentujących 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu gminy - ponad 180 zawodniczek i zawodników w dwóch kategoriach 
wiekowych. W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych do lat 16 - CTiF 
wystąpiło 6 drużyn, w tym 3 męskie i 3 żeńskie. W kategorii powyżej lat 16 - 
14 drużyn, w tym 3 kobiece i 12 drużyn męskich - kat. A. Komisję sędziowską 
stanowili funkcjonariusze KM PSP w Kaliszu - aspirant sztabowy Krzysztof 
Knop - Sędzia Główny Zawodów  Sportowo Pożarniczych i aspirant sztabowy 
Robert Radziszewski oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy 
Żelazków, pod dowództwem Prezesa Jednostki OSP z Pólka  dh Tomasza 
Banasiaka. Obsługę techniczną i organizacyjną sprawowali druhowie z OSP 
Zajączek, medialną GOK w Brzezinach z dyrektorem Przemysławem Sułkiem. 

 Uczestniczymy w projekcie Podwórko talentów NIVEA. Zgłoszono wieś 
Pieczyska, na które głosujemy do 31 lipca b.r. Poinformował, że na dzień 
dzisiejszy jesteśmy na II miejscu. Zwrócił się do radnych i sołtysów o pomoc 
w głosowaniu. 

 W dniu 26.06.2017 r odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników  Spółki 
Obsługi Komunalnej w Brzezinach, na którym została podsumowana 
działalność zakładu w 2016 r. Prezes Spółki Piotr Wolarz złożył sprawozdanie 
z działalności spółki za 2016 r. Zostało udzielone absolutorium Prezesowi 
Spółki, Zarządowi i Radzie Nadzorczej.   

 W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyła się w Kaliszu Konferencja nt. 
„Betonowe drogi i ścieżki rowerowe w gminach i powiatach”. Drogi betonowe 
są w budowie porównywalnie cenowo, jednak są trwalsze. 

 

Przewodniczący Rady Karol Bakacz ogłosił 10 –cio min. Przerwę. 

 

Ad. 6 
 
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta 
Gminy Brzeziny z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w 
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeziny 
 

1) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania finansowego za 2016 
rok. 

 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie finansowe za 2016 
rok. Poinformował, że bilans nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 268 
ustawy o finansach publicznych.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 

2) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2016 rok. 

 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy za 2016 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 

 
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki dodatkowo podsumował miniony rok budżetowy: 
 
„Rada Gminy przyjęła budżet gminy na 2016 rok w dniu 29 grudnia 2016 roku. W 
dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/114/2015 z dochodami w wysokości 
17.969.000,00 zł i wydatkami w wysokości 17.476.500,00 zł i nadwyżką w kwocie 



  

492.500,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie Uchwałami 
Rady Gminy – 9 krotnie i Zarządzeniami Wójta – 11 krotnie. Dochody na koniec roku 
budżetowego tj. 31.12.2016 roku wynosiły 23.535.143,45 zł i został plan dochodów 
zwiększony w trakcie roku budżetowego o (99,45%) kwotę 5.821.994,45, głównie z 
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej zleconej gminie związanej z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 
4.092.240,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z  budżetu państwa zleconych gminie. 
W strukturze dochodów największą pozycję stanowiły: 
 1. Subwencje w wysokości 9.850.292,00 zł – 42.09%, w tym:  
- oświatowa – 5.263.771,00zł – 22,49%  
- wyrównawcza – 4.275,868,00 zł – 18,27% 
- część równoważąca – 310.653,00 zł- 1,33 %, 
             2.Dotacje celowe z budżetu państwa – 8.186.030,21 zł tj. 34,98% ( mniej niż 
w 2015 r. – 19,1%), 
              3.Dochody własne – 5.131.945,91 zł -21,93% ( 2015 r.- 23,94%) – podatki, 
              4.Środki europejskie – wydatki nie były wykorzystywane. Natomiast był 
zwrot prawie 21.000,00 zł z projektu Erasmus + ( trzy letni program wymiany 
młodzieżowej) 
  
Z dotacji pozyskanych z innych źródeł na uwagę zasługują: 
- kwota 181.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na przebudowę dróg 
dojazdowych do pól, 
- 25.000,00 zł od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo Kalisz – wspólną realizację drogi leśnej w Jamnicach, 
- 10.000,00 zł z Powiatu Kaliskiego na części operacyjne  dla OSP. 
Większość dochodów własnych została wykonana - łącznie stanowiąc 99,34% 
- największe dochody – podatek od osób fizycznych  - 99,58% tj. kwota 2.199.783,00 
zł, 
- podatek od nieruchomości – 99,88% - 1.123.030,97 zł, 
- podatek transportowy – 99,93% - 385.338,44 zł 
- dokonaliśmy sprzedaży mienia gminnego – za 56.390,24 zł (wpływy z odpłatnego 
nabycia prawa własności), 
- dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego – 247.098,35 zł – 99.95%. 
Wydatki:  
Plan wydatków  zakładał 23.335.260,45 zł, zrealizowano na dzień 31.12.2016 r. w 
wysokości 22.561.659,01 zł tj. 96,68 %. 
Struktura wydatków: 
       1. Pomoc społeczna – 8.228.849,39 zł – 36,47% 
       2.Oświata i wychowanie  - 8.014.133,31 zł - 35,52% wykonanych wydatków 
       3. Administracja publiczna – 2.375.193,55 zł – 10,53%, 
       4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 853.636,30 zł – 3,78%,  
       5. Transport i łączność – 825.602,12 zł – 3,66%, 
       6. Rolnictwo i łowiectwo – 724.898,89 zł – 3,21%, 
       7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 528.600,00 zł – 2,34%, 
W strukturze wydatków największe wydatki to wydatki bieżące stanowiąc kwotę – 
21.455.711,68 zł – 95,10% wykonanych wydatków ogółem (wynagrodzenia i 
pochodne – 38,90% - 8.776.282,50 zł). 
Wydatki majątkowe – gminne inwestycje stanowiący 4,90% wykonanych wydatków 
tj. 1.105.947,33 zł. 
Udzielone dotacje – 912.804,98 zł – 4,05% wydatków. 
Wydatki na obsługę długu – 91.243,12 zł – 0,40%. 
Udzielone dotacje są zawarte w załączonym wykazie. Są to dotacje celowe sąsiednim 
samorządom z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych, 
w przedszkolach i punktach przedszkolnych. 



  

- dotacje podmiotowe dla GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej – 581.179,50 zł, 
- dotacje celowe dla OSP z terenu gminy, 
- przekazana dotacja dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych w Kuźnicy 
Grabowskiej na zakup autobusu – 4000,00 zł, 
- dotacje dla LKS Olimpia Brzeziny – 52.000,00 zł, 
- dotacja celowa i podmiotowa  dla SPSK w Czempiszu – 264.885,48 zł. 
 
Wydatki majątkowe – inwestycje gminne w 2016 roku: 
 
          1.Rozpoczęliśmy prace projektowe przy budowie stacji uzdatniania wody w 
Piegonisku Wsi. 
-Dokonaliśmy podziału, rozgraniczenia, zakup działki oraz wykonaliśmy odwiert 
studni po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i dokumentacji. Wykonaliśmy 
dokumentację geologiczną z pozwoleniem na wydobycie wody z określoną jakością i 
wielkością wydobycia. Rozpoczęliśmy w 2016 roku projektowanie samej stacji 
uzdatniania wody wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
- złożyliśmy wniosek dofinansowania ze środków europejskich z PROW 
- zakup  działki – 65.987,88 zł, 
- dokumentacja – 103.467,65 zł 
Razem wydano 169.455,53 zł. 
            2.Remonty utrzymania dróg o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej 269.426,87 
zł w tym: 
- remonty przystanków, 
- bieżące utrzymanie dróg, 
- utrzymanie zimowe, 
- odmulanie rowów przydrożnych 
- prace równiarką, 
- uzupełnienie ubytków. 
             3. Inwestycje drogowe: 
-Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruch publicznego we wsi Jamnice o 
nawierzchni asfaltowej dł. 310 m- 75.495,88 zł (w tym Nadleśnictwo Kalisz – 
25.000,00 zł), 
- Wykonanie koncepcji budowy drogi ul. Leśnej w Brzezinach – 2.999,99 zł, 
-Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły – Fajum – 
nawierzchni asfaltowej   dł. 1200 m o wartości 140.980,59 zł, 
-Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna o nawierzchni 
asfaltowej dł.1126 m o wartości 197.000,33 zł, (z Urzędu Marszałkowskiego 
123.000,00 zł), 
-Wykonanie opracowania dokumentacyjnego przebudowy dróg gminnych , 
stanowiące ciąg komunikacyjnych  w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna 
– Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna – 
25.000,00 zł (wniosek nie został zaakceptowany), 
-Dokumentacja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ul. Klonowa 
oraz część ul. Jodłowej i Dębowej – 15.000,00 zł, 
-Opracowano dokumentację na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w 
Brzezinach w ramach partnerstwa z Powiatem Kaliskim wspólnego wniosku 
termomodernizacyjnego i gmin powiatu kaliskiego (Godziesze, Lisków, Szczytniki, 
Opatówek, Brzeziny) – Urzędu Gminy i budynku Gimnazjum wraz z salą 
gimnastyczną – audyty i dokumentacja – 69.607,00 zł, - wydatki inwestycyjne – 
pomiary inwentaryzacyjne i przyrodnicze, 
-Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej długości 580 m w miejscowości 
Czempisz – Zaleśna – o wartości 99.698,46 zł (58.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu). 
-Opracowano 114 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – umowy zlecenia- 
projekty decyzji – 31.920,00 zł, 



  

- Zakupiono piec CO do Szkoły Podstawowej w Sobiesękach – 21.500,00 zł, 
-Został opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z 
terenu Powiatu i Gminy Sieroszewice – 562,47 zł – WFOŚiGW w Poznaniu jako 
podstawy do wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich, 
-Zakupiliśmy i objęliśmy akcje w spółce prawa handlowego w Spółce Oświetlenie 
Uliczne i Drogowe w Kaliszu na kwotę 7.000,00 zł 
-Opracowaliśmy dokumentację techniczno – kosztorysową na wykonanie oświetlenia 
ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach – 
36.900,00 zł, 
-Poniesione zostały koszty opracowania i wykonania „usunięcia kolizji 
elektroenergetycznej”na działce, na której planowana jest budowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Brzezinach (dokumentacja projektowa – 17.958,00 zł, 
usunięcie kolizji 173.830,48 zł- zwrot w tym roku kwoty 74.000,00 zł, aktualizacja 
kosztorysów- 2.460,00 zł, studium wykonalności – 12.300,00 zł, 
- Zakupiono dwa kontenery mieszkalne – 26.388,01 zł, 
 
Nie zrealizowaliśmy oświetlenia w Kolonii Piegonisko , 
Nie wykonaliśmy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
Utrzymanie infrastruktury sportowej  - boiska Orlik 2012- 41.931,82 zł (prace 
pielęgnacyjne, konserwacja, bieżące utrzymanie), 
Dopłata do ścieków – ZOK – 67.272,12 zł, 
Hotelowanie psów  - 16.630,35 zł, 
Opieka za pobyt podopiecznych w DPS – 169.057,52 zł, 
Dowozy uczniów i osób niepełnosprawnych – 300.928,88 zł 
Udało się też wykonać prace konserwacyjne na rzekach na terenie gminy – 
Pokrzywnicy i Jamnicy, 
Opracowano program ochrony środowiska na lata 2017 – 2021. 
Oprócz działań inwestycyjnych i modernizacyjnych nie zapomniano o bieżącym 
funkcjonowaniu urzędu i jednostek organizacyjnych, w tym remontów, doposażeń. W 
2016 roku odbyło się wiele ciekawych przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i 
sportowych. M.in. zorganizowano Gminny Dzień Seniora, Finał, WOŚP, 9-10 lipca 
Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski, 
Biesiada Ziemi Kaliskiej, 14 sierpnia odbyły się Gminne Dożynki, XIV spotkanie 
folklorystów Południowej Wielkopolski w Centru Kultury i sztuki w Kaliszu a 
udziałem zespołów połączone z jubileuszem 90 – lecia Leona Lewandowskiego, 10 -
lecie zespołu REMIX, udział delegacji gminy w Dożynkach Prezydenckich w Spale 
(zespół Brzezinianki, Kapela Ludowa), Gminny Dzień Dziecka, 70 – lecia Koła 
Łowieckiego „Szarak”, Wizyta Marcina Gortata w Gimnazjum w Brzezinach, oddanie 
rodzinnego placu zabaw NIVEA w Zajączkach, obchody Gminnego Dnia Edukacji 
Narodowej w Szkole Podstawowej w Brzezinach,  spotkania Bożonarodzeniowe we 
wszystkich szkołach naszej gminy, Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w 
Sobiesękach, Gminny Dzień Strażaka w OSP  Pieczyska, Festyn rodzinny w 
Dzięciołach, finał wiedzy o Unii Europejskiej z programu Stowarzyszenia Długosz 
Królewski. 
 
Większość inwestycji i zadań zaplanowanych w 2016 roku została zrealizowana przy 
wsparciu środkami zewnętrznymi z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Powiatu 
Kaliskiego- głównie w partnerstwie w wielu projektach z powiatem i gminami 
powiatu kaliskiego. 
Większość zadań realizujemy z własnego budżetu, kredytu i pożyczek ( w 2016 r. nie 
zaciągnęliśmy). Nadal nie zrealizujemy nie z naszej winy projektu 
termomodernizacyjnego  z NFOŚiGW w Warszawie. Od 2014 r. projekt nadal nie ma 
podpisanej umowy. Niższe wydatki niewiele wykraczające ponad 1.000.000,00 zł są 
skutkiem podjętych zobowiązań inwestycyjnych planowanych  do realizacji w tym i w 
latach następnych. Nie udało się uzyskać pozytywnego rozstrzygnięcia i 



  

dofinansowania planowanej  przebudowy z rozbudową oczyszczalni w Brzezinach ale 
nadal podejmujemy kroki w celu złożenia kolejnego wniosku. 
Rok 2016 był rokiem przygotowania dokumentacji projektowych do kolejnych 
wniosków: 
- termomodernizacyjnych – termomodernizację budynku do AKO w ramach ZIT, 
- gospodarki wodno – ściekowej – stacji uzdatniania wody w Piegonisku Wsi, 
- do Wojewody Wielkopolskiego – drogę gminną, 
- do Urzędu Marszałkowskiego  w Poznaniu na przebudowę dróg gminnych, 
- do WRPO w ramach pomocy technicznej na realizację przedsięwzięcia „Gminny 
Program Rewitalizacji dla gminy Brzeziny”. 
- gmina też przystąpiła do projektu pozakonkursowego w partnerstwie z Powiatem 
Kaliskim, gminami: Blizanów, Godziesze Wielkie, Opatówek, Lisków i Fundacją 
AKME w celu poprawy dostępności do usług społecznych w powiecie kaliskim. 
Projekt jest realizowany w 2017 r.” 
  
Wójt podziękował skarbnikowi gminy, z- cy wójta, sekretarzowi za współpracę oraz  
radnym za zrozumienie, merytoryczną pracę, dalszą współpracę i prawie jednomyślne  
podejmowanie proponowanych uchwał, sołtysom, lokalnym społecznościom, 
wszystkim, którzy realizowali ten budżet, współpracownikom, pracownikom Urzędu 
Gminy, szefom stowarzyszeń za trud angażowania się w pozyskanie środków, radcy 
prawnemu. Podziękowania należą się wszystkim instytucjom, które wsparły budżet 
gminy i wykonanie inwestycji, wszystkim instytucjom, poprzez które spłynęły środki 
pozabudżetowe tj. Urząd Marszałkowski, Powiat Kaliski, Wojewódzki Urząd Pracy, 
Wojewoda, LGD, budżet państwa, bez tych dodatkowych środków trudno byłoby 
zrealizować gminne inwestycje. 
Projekt budżetu, sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie zaopiniowała 
Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy, Wójt podziękował 
za te pozytywne oceny i przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium. 
Zamierzenia zostały zrealizowane w 100%, jednomyślność w podejmowaniu decyzji 
w większości radnych była również elementem wspólnej realizacji budżetu. 
Wójt poprosił o udzielenie absolutorium za rok 2016.                       .” 

 
3) Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Brzeziny 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odczytał Informację o stanie mienia 
komunalnego Gminy Brzeziny, stan na dzień 31 grudzień 2016 r. Informacja stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 
4) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz  
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 

 
Uchwałę nr SO-0954/52/1/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii  
o przedłożonym przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami odczytała 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
Treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
5) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sylwia Lazarek odczytała Uchwałę nr 1/2017 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie 
wyrażenia opinii z wykonania budżetu gminy za rok 2016. 



  

Treść Uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 

6) Zapoznanie się ze stanowiskami pozostałych komisji działających przy Radzie 
Gminy Brzeziny o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy, 
Informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach 

 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poprosił Przewodniczących pozostałych 

Komisji o przedstawienie opinii o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, Informacji o stanie mienia komunalnego  
i objaśnieniach. 

 
Poszczególne Komisje działające przy Radzie Gminy wyraziły pozytywne opinie bez 

uwag o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, 
informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach. 

 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Anna Mituła 

przeczytała opinię Komisji o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach. Opinia stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 

Roman Witoński przeczytał opinię Komisji o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego i 
objaśnieniach. Opinia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów Józef Skoczylas przeczytał 

opinię Komisji o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 
2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach. Opinia stanowi załącznik 
nr 12 do niniejszego protokołu. 

 
7) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Brzeziny za 2016 rok. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz otworzył dyskusję słowami: 

„Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2016 rok”. 

 
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji, nie było pytań, ani uwag do sprawozdania 
finansowego i do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny  
z wykonania budżetu za 2016 rok. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz w imieniu własnym i Rady 

złożył podziękowania Wójtowi Gminy za determinację w działaniu. Podziękował Pani 
Skarbnik, Zastępcy Wójta, Sekretarzowi oraz pracownikom urzędu za wspieranie w 
codziennej pracy.   

 
8) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poddał pod głosowanie zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2016 rok. 

 
Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  



  

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok głosowało 14 radnych. 
 
Uchwała Nr XXVIII/232/2017  Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2016 r. została podjęta jednogłośnie,  
tj. 14 głosami za. 
 
9) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 

Wójta Gminy Brzeziny 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sylwia Lazarek przeczytała wniosek Komisji 

Rewizyjnej do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok  
w następującym brzmieniu: „Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brzeziny pozytywnie 

opiniuje wykonanie budżetu za rok 2016 i wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny za rok 2016.” 
 

10) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Brzeziny o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny za 2016 rok 
 

Uchwałę nr SO-0955/42/1/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii  

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Brzeziny za 2016 r. przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny – 
Karol Bakacz. Treść uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 

11) Dyskusja. 
 
Dyskusję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny. 
 
Do dyskusji nikt się nie zgłosił. 
 
12) Poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie wniosek Komisji 

Rewizyjnej i projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny. 
 
13) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Brzeziny 
 
Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych. 

 
Uchwała nr XXVIII/233/2017  Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r.  
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Brzeziny za 2016 r. została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosami za. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz pogratulował Wójtowi. 
  
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki podziękował za udzielenie absolutorium, oraz 

pozytywne opinie radnych gminy. Podziękował wszystkim obecnym za realizację budżetu, 
radnym powiatowym, sołtysom. 

 . 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 



  

Ad.7 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 -
2026 

Projekt uchwały Nr XXVIII/234/2017 wraz z objaśnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa 
Wabnik.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 
 

1. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował za 
4. Radny Andrzej Molka – głosował za 
5 Radna Sylwia Lazarek- głosowała za 
6. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
7. Radny Leon Łaski – głosował za 
8. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
9. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
10. Radny Karol Bakacz – głosował za 
11. Radny Maksajdowski Maciej – głosował za 
12.Radny Witoński Roman – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
 zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2017 

 
Projekt uchwały Nr XXVIII/235/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy 
Ewa Wabnik. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 
 
 1. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował za 
4. Radny Andrzej Molka – głosował za 
5 Radna Sylwia Lazarek- głosowała za 
6. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
7. Radny Leon Łaski – głosował za 
8. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
9. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
10. Radny Karol Bakacz – głosował za 
11. Radny Maksajdowski Maciej – głosował za 
12.Radny Witoński Roman – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok została podjęta 14 głosami za. 
 



  

 zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXVIII/236/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że uchwały w sprawach dotyczących 
gospodarowania środkami publicznymi będą podejmowane w głosowaniu jawnym  
i imiennym.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 
 

1. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował za 
4. Radny Andrzej Molka – głosował za 
5 Radna Sylwia Lazarek- głosowała za 
6. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
7. Radny Leon Łaski – głosował za 
8. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
9. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
10. Radny Karol Bakacz – głosował za 
11. Radny Maksajdowski Maciej – głosował za 
12.Radny Witoński Roman – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie:  zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie, została podjęta 14 głosami za.  
 

 Użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/237/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny została 
podjęta 14 głosami za. 
 

 Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 
okres 3 lat 

 
Projekt uchwały Nr XXVIII/238/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 



  

 
Uchwała Nr XXVIII/238/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat 
została podjęta 14 głosami za. 
 

 Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego 
mienie komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku. 

 
Projekt uchwały Nr XXVIII/239/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/239/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego 
mienie komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku została podjęta 14 głosami za. 
 

 Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych położonych w 
miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej 

 
Projekt uchwały Nr XXVIII/240/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/240/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych położonych w 
miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej została podjęta 14 
głosami za. 
 

 Określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji w Gminie Brzeziny 

 
Projekt uchwały Nr XXVIII/241/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/241/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie   określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji w Gminie Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 
 

 Zatwierdzenia sprawozdania z realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 
Brzeziny na lata 2015 - 2022 za okres 01.01.2016 r. -31.12.2016 r 

 
Projekt uchwały Nr XXVIII/242/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 



  

Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/242/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 
Brzeziny na lata 2015 - 2022 za okres 01.01.2016 r. -31.12.2016 r została podjęta 14 
głosami za. 
 

 Zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Aleksandria 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/243/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie   zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Aleksandria została podjęta 14 
głosami za. 
 

 Zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Brzeziny 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/244/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie   zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Brzeziny została podjęta 14 
głosami za. 
 

 Zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ostrów Kaliski 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/245/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie   zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ostrów Kaliski została podjęta 
14 głosami za. 
 

 Zatwierdzenia Soleckiej Strategii Rozwoju wsi Wrząca 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/246/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 



  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wrząca została podjęta 14 
głosami za. 
 

 Zmieniająca Uchwałę nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 
lutego 2017 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2017 
roku 

 
Projekt uchwały Nr XXVIII/247/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
  
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, że  kwota w przedmiotowej 
uchwale jest założeniem zabezpieczającym budżet. 
 
Radna Sylwia Lazarek prosi o wyjaśnienie wszystkim o co chodzi w przedmiotowej 
uchwale? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, że dostaliśmy zgłoszenie o 
hodowli zwierząt w miejscowości Aleksandria. Były one hodowane w różnych warunkach, 
dlatego też decyzją lekarz weterynarii przedłożył Wójtowi Gminy  wniosek o zabranie 105 
szt. psów z posesji. Gmina ma podpisaną stosowną umowę ze schroniskiem w Wojtyszkach, 
gdzie zostały one przetransportowane.  Z tego tytułu za zabranie psów i za hotelowanie 
miesięcznie gmina musi zapłacić. Za przebywanie psów w schronisku gmina płaci około 
21.000,00 zł miesięcznie. Za przyczyną Powiatowego Lekarza Weterynarii sprawa trafiła do 
sądu i sąd rozstrzyga, co dalej, czy trafią do właściciela, czy gmina zostanie właścicielem tych 
psów. Dodał, że na obecną chwilę nie możemy dysponować psami, gdyż na obecną chwilę 
gmina nie jest ich właścicielem. Poinformował, że Gmina decyzją administracyjną będzie 
ubiegać się od właścicieli psów o zwrot poniesionych kosztów. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 
2017 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2017 roku została podjęta 14 
głosami za. 
 

 Wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę części 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeziny 

 
Projekt uchwały Nr XXVIII/248/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/248/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę części 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 



  

 
 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Brzeziny – 
Sobiesęki Drugie – etap II” 

 
Projekt uchwały Nr XXVIII/249/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki 
Drugie – etap II”   została podjęta 14 głosami za. 
 

 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 
projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom 
skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” 

 
Projekt uchwały Nr XXVIII/250/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/250/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 
projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz 
WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” została podjęta 14 głosami 
za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 

Projekt uchwały Nr XXVIII/251/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/251/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/252/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 



  

Uchwała Nr XXVIII/252/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/253/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/253/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/254/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/254/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/255/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/256/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/257/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  



  

 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/257/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/258/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/258/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/259/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/259/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/260/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/260/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/261/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/261/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 



  

 
 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 

 
Projekt uchwały Nr XXVIII/262/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/262/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/263/2017   przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/263/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/264/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/264/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/265/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/266/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 



  

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/266/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/267/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/267/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/268/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/268/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu  „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVI/269/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/269/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 

 Nadania tytułu  „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt uchwały Nr XXVIII/270/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
   
Radna Anna Mituła prosi o wyjaśnienie jaki jest cel nadania tytułu. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że tytuł Zasłużony dla Gminy 
Brzeziny ma promować prace z samorządem, realizować cele. i dla osób nieskazitelnych i 
niczym złym nie wpłynęły na wizerunek gminy. Zespoły  ludowe Kapela i zespół 
Brzezinianki z okazji jubileuszu zasługują na uznanie. Po dyskusji z Dyrektorem GOK-u 



  

Przemysławem Sułkiem stwierdziliśmy, żeby każdy indywidualnie z zespołu i kapeli 
otrzymał Medal ”Zasłużony dla Gminy Brzeziny”. Natomiast Roch Puchała to pierwsza 
osoba, która była proponowana do na dania tytułu Zasłużony dla Gminy Brzeziny. 
Powszechnie szanowany został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Województwa 
Wielkopolskiego.  Ostatni nominowani to Dorota i Eugeniusz Stempień z Okazji 25 lecia 
działalności firmy. Zatrudniają wielu pracowników z naszej gminy, wspierają działania 
samorządowe i zajęcia kulturalne. Dodał, że są także inni przedsiębiorcy, którzy w 
późniejszym czasie zostaną  uhonorowani. Na kolejne lata będą kolejne osoby. Jest wiele 
osób zaangażowanych społecznie, którzy zasługują na tytuł Zasłużony Dla Gminy Brzeziny. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVIII/270/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie   nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 
Ad. 8,9, 10 Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy, odpowiedzi na interpelacje wolne 
wnioski i informacje. 
 
Radny Roman Witoński zapytał odnośnie drogi Brzeziny – Przystajnia. Poinformował, że 
na zebraniu wiejskim w Przystajni w obecności Starosty Powiatu Kaliskiego, Wójta i Z-cy 
Wójta oraz Radnych Powiatowych, Radnych Gminy oraz Sołtysów zapadło zobowiązanie, że 
do końca miesiąca zapadnie decyzja odnośnie drogi Brzeziny- Przystajnia.  
 
Radna Powiatu Kaliskiego Renata Szulc podziękowała za zaproszenie i pogratulowała 
Wójtowi  udzielenia absolutorium. Poinformowała, że w ubiegłym tygodniu odbyła się sesja 
absolutoryjna w Powiecie i dodała, że nie dala dobrej oceny Staroście Powiatu Kaliskiego. 
Jako uzasadnienie decyzji poinformowała, że nałożyło się kilka spraw, które skutkowało na 
negatywnej  opinii. Absolutorium to ocena dobrej, rzetelnej, racjonalnej, oszczędnej polityki 
finansowej, jak najlepszego wydawania środków publicznych. Dodała, że na decyzję 
wpłynęło pismo pokontrolne z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Kontrola 
wykazała nieprawidłowości w zakresie prowadzonych ksiąg rachunkowych i ewidencji 
księgowej, została naruszona zasada samodzielności zarządzania i gospodarowania 
samorządowej, samodzielnej instytucji kultury, jaką jest Muzeum Historii Przemysłu w 
Opatówku, ujawniła nieprawidłowości w zakresie przyznawania dodatków specjalnych, które 
stały się stałym elementem wynagrodzenia. Brak wskazań w pismach powodów dla, których 
został przyznany dodatek oraz ciągły charakter przyznawania dodatków  naruszają przepis 
ustawy o pracownikach samorządowych. RIO ujawniła, że Starosta Kaliski przyznawał 
miesięczne dodatki specjalne W- Ce Staroście, Skarbnikowi, Sekretarzowi, robotnikom 
gospodarczym, pomocy administracyjnej. Były to dodatki miesięczne w wysokości np. 
2960,00 zł,. Pan Starosta dodatek specjalny miał   w wysokości 3000,00 zł. Pierwsze dodatki 
specjalne pojawiły się od 1 września 2009 roku i systematycznie wypłacane na ogólną kwotę 
880.000,00 zł. Ponadto RIO poddała wątpliwości poświadczeń nieprawdy delegacji 
służbowych, oraz pobranych z tego tytułu środków  pieniężnych. Następny temat to 
Interwencyjny Dom Dziecka w Ostrowie Kaliskim. Wykorzystanie budynku budzi wiele 
wątpliwości. Wątpliwość budzi kwota wydana a adaptacja budynku. Dodała, że inwestycja 
trwała 9 lat, koszt termomodernizacji to kwota 1.300.000,00 zł, powierzchnia 460 m, która ma 
być wykorzystana na opiekę nad dziećmi, które są kierowane w wyniku wyroków sądowych. 
Maksymalnie w ośrodku może przebywać 14 dzieci. Wątpliwość budzi adaptacja i 
zagospodarowanie budynku. Ostatni temat to droga Brzeziny – Rożenno. Nadzór budowlany 
stwierdził, że droga jest dobrze zrobiona. W wyniku kolejnych powierzanych spraw ta sama 
osoba pełniła nadzór w Borowie. Teraz jest podobna sytuacja jak w Brzezinach. Dodała, że po 
raz kolejny powierza się tej samej osobie nadzór  nad kolejną dużą inwestycją Opatówek – 
Szczytniki w kwocie 36.000,00 zł. 
 



  

Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę, że to sesja absolutoryjna Wójta Brzezin  i dotyczy 
naszej pracy. Dodała, że to subiektywna ocena Radnej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
w czasie sprawdzania dokumentów powinien zwrócić uwagę na uchybienia i 
nieprawidłowości. 
 
Radny Powiatu Kaliskiego Robert Marszałek poinformował, że na Sesji Rady Powiatu  
wstrzymał się od głosu. Dodał,  że udzielenie absolutorium jest ściśle określone w przepisach 
prawa, kiedy należy udzielić i jakie przesłanki muszą być spełnione. Przede wszystkim 
przyjęte sprawozdanie finansowe, z wykonania budżetu i pozytywna opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Jeśli te przesłanki zachodzą to radny musi głosować „za”, bądź wstrzymać 
się od głosu. Dodał, że na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wpłynęło pismo 
odnośnie drogi Brzeziny – Rożenno, że na 13 wykonanych odwiertów  tylko w jednym 
przypadku masa warstwy ścieralnej posiadała prawidłowe zagęszczenie. Tylko w jednym 
przypadku stwierdzono projektową grubość warstw konstrukcji nawierzchni.  
 
Prezes ZOK sp. Zo.o. Brzeziny Piotr Wolarz zapytał, czy RIO zarzuciła Staroście Powiatu 
Kaliskiego, czy nie? 
 
Radny powiatu kaliskiego Robert Marszałek odpowiedział, że RIO nie zarzuciła uchybień 
i nieprawidłowości. Starosta Powiatu kaliskiego napisał wyjaśnienia, zarzuty nie miały 
wpływu o udzielenie absolutorium. Opinia RIO była pozytywna i bez uwag. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel  zwróciła się z prośbą do wójta i radnych gminy 
Brzeziny. Rada  sołecka i mieszkańcy wsi Jamnice zwracają się z prośbą o zamontowanie na 
miejscowej drodze dwóch  progów zwalniających oraz pionowych znaków drogowych. 
Uzasadniając, że motocykliści urządzają wyścigi a prędkość jest duża, co powoduje 
zagrożeniem bezpieczeństwa dla samych motocyklistów i mieszkańców wsi. Dodała, że 
wyścigi organizowane są w różne dni i różnej porze dnia. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak dodał, że to problem każdej miejscowości. 
  
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zapytała w imieniu mieszkańców, kiedy zostanie 
utwardzona droga od drogi powiatowej do Pana Galiderowicza, kiedy będzie założone 
oświetlenie uliczne we wsi Zaleśna, i brakujące odcinki na Czempiszu? 
Dodatkowo poinformowała, że 9 czerwca b.r. pracownicy Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych z Ostrowa Wielkopolskiego ustalili, która  rzeka to Pokrzywnica a która Jamnica. 
Ustalono, że w latach 70-tych  zamieniono nazwy rzek i Jamnica stała się Pokrzywnicą a 
Pokrzywnica Jamnicą, natomiast rów odwadniający tzw. rów zrzutowy był do lat 70 –tych był 
rzeką Pokrzywnicą a rów, który był Jamnicą był rowem odwadniającym. Tak, więc właściciel 
stawów na Dzikie powinien czyścić co roku do ujścia rzeki Pokrzywnicy, nie 300 m jak miał 
do tej pory zapisane w prawie wodnym.  
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki stwierdził, że musi być zapisane w pozwoleniu 
wodno- prawnym. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, że rozmawiając z Dyrektorem 
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego – Panem Marszałem, ze 
Starostą Powiatu Kaliskiego Panem Krzysztofem Nosalem oraz V-ce Starostą Powiatu 
Kaliskiego Panem Janem Kłyszem, aby nie zaniechali problemu i  żeby dostał pozwolenie 
wodno – prawne. Do tej pory był zapis, że czyści do rzeki Jamnicy. Pracownicy ZMiUW 
powiedzieli, że w tym roku będzie odmulona część rzeki Jamnicy. Mechanicznie będą 
wykoszone obie rzeki a gdzie, to będzie niemożliwe ręcznie będą wykaszać. Druga 
informacja dotyczy drogi Godziesze – Rożenno poinformowała, że do końca miesiąca będzie 
spotkanie robocze z inwestorem oraz wykonawcą. Dodała, że wykonawca nie uznaje 
pobranych prób, gdyż miał swoje pobrane próby, które wyszły bardzo dobrze. Starostwo 



  

miało poszukać laboratorium z certyfikatem, które będzie badać raz jeszcze. Na roboczym 
spotkaniu wyłonią laboratorium i ustalą, czy będą czekać do nowych ustaleń, czy pozwolą 
wykonawcy naprawiać powstałe ubytki. 
 
Radna Powiatu Kaliskiego Renata Szulc w odpowiedzi na sugestie pracy Poczty Polskiej, 
na terminowość dostarczania przesyłek. Poinformowała, że urzędy pocztowe zostały 
zcentralizowane. Listonosze zaczynają i kończą pracę w Opatówku. Dodała, że próbowała 
przywrócić Urząd Pocztowy w Brzezinach na ówczesnych warunkach, jednak nie jest to łatwe 
i w wyniku przeprowadzonych obserwacji, badań, raportów nie udało się. Poinformowała, że 
od 1 lipca zmieniają się godziny pracy urzędu, informacja jest w Urzędzie Poczty Polskiej. 
Dodała, że zwiększa się osada obsługujących teren Gminy Brzeziny i nie powinno być 
problemów z dostarczeniem przesyłek. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował odnośnie drogi Brzeziny – 
Przystajnia, że do 30.06.2017 r. nic nie wie o ewentualnym dofinansowaniu drogi z innych 
źródeł, gdyż wszyscy przebywają na urlopie. Dodał, że w budżecie gminy można na ten cel 
zabezpieczyć kwotę 30.000,00 zł. 
 
Radny Roman Witoński stwierdził, że to wszystko to przeciąganie w czasie. Dodał, że 
nieoficjalnie Wójt ma być liderem prowadzonej inwestycji drogowej w Przystajni. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że nie ma formalnej 
możliwości, aby kto inny był wykonawcą, tylko Samorząd Gminy Brzeziny a nie Powiat, jeśli 
będzie dofinansowanie zewnętrzne.  
 
Radny Roman Witoński stwierdził, że zawsze mamy zapewnienia. W ubiegłym roku  było 
za późno bo była zima, miało być wiosną. Teraz mówimy o urlopach, okres wakacyjny. 
Dodał, że decyzja może będzie we wrześniu, w październiku. Później znów zima i nie będzie 
sią opłacało. To nie jest spowodowane brakiem pieniędzy, bo powiat ma pieniądze.  
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że deklarujemy z budżetu 
gminy wsparcie w kwocie  30.000,00 zł. Jest duża szansa na realizację w b. r. w odpowiedzi 
do Pani sołtys wsi Jamnice, gdyż na obecny czas nic nie odpowie. Dodał, że możemy zwrócić 
się do policji. Wszystkie miejscowości mają ten sam problem. 
Do sołtysa wsi Czempisz poinformował, że nie uczestniczył w spotkaniu mieszkańców   wsi, 
jednak po uprzednim informowaniu. Wcześniejsze zobowiązania nie pozwoliły na obecność. 
Zadeklarował, że rozpoczynamy zebrania po okrasie wakacyjnym od września. Dodał, że 
droga do Pana Galiderowicza na obecny czas nie będzie utwardzona. Poinformował, że 
oświetlenie uliczne etapami jest realizowane. Zwrócił się do radnej Sylwii Lazarek, że jeśli 
jest wola Rady Gminy w okresie letnim światła mogą być włączone. W poszczególnych 
miejscowościach lampy są włączone w godz. do 2400  . Odniósł się do informacji sołtys wsi 
Czempisz, gdyż rozmawiał z Dyrektorem Błochowiakiem i właściciele stawów  Dzikie w 
pozwoleniu wodno – prawnym był  zapis czyszczenie  rowu na długości 300 m.  
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, że właściciele stawów  złożyli 
dokumenty o nowe pozwolenie wodno -prawne i należy dopilnować, aby oczyszczali nie 300 
m ale do rzeki Jamnicy. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel dodała, że jeśli chodzi o odmulenie to chodzi o pierwszy 
odcinek od stawów do krzyżówki, gdyż jest wyżej i wszystko zalewa. Obiecano na miesiąc 
sierpień. 
 
Prezes ZOK Piotr Wolarz odpowiedział, że początkowo zostanie sprawdzone, czy 
rzeczywiście tak jest.  
 



  

Radna Sylwia Lazarek zapytała, co należy zrobić, aby w Brzezinach światło w okresie 
wakacyjnym było włączone całą noc? 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zasugerowała rozwiązanie pseudo hodowli, gdyż w 
niedługim okresie znów może być podobna sytuacja. Zasugerowała, aby rolnik miał dwa psy, 
natomiast jednego psa rencista. Dodała, aby w tej sprawie powołać gminną komisję. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że temat musi być poddany 
pod dyskusję. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak dodała, że prawnik jest w gminie i należy 
skonsultować. Dodała, że z gminy powinien być powołany zespół wraz z dzielnicowym i 
powinni przejść od posesji do posesji. Każdy mieszkaniec powinien mieć tyle psów ile 
przysługuje. 
 
 
Ad.11 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
XXVIII sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1515. 

 
 
 

 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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